
Bilag 1 - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg

Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2023 P/L)

2024
(2023 P/L)

2025
(2023 P/L)

2026
(2023 P/L)

2027
(2023 P/L)

2028
(2023 P/L)

2029
(2023 P/L)

2030
(2023 P/L)

2031
(2023 P/L)

Varig

Korrektion af 
bevilling til 
administrationsbidra
g affald

BUU Service
3360 - 
Administration

Administration udgift

Budget- og Regnskabskredsen 
godkendte ultimo 2021 en 
bevillingsmæssig udligning for 
den ændrede prisstruktur for 
administrationsbidrag affald. 
Dette fordeles ud på de områder, 
der bør belastes af ændringen.

             -239              -239              -239              -239              -239              -239              -239              -239              -239              -239 Ja

Korrektion af 
bevilling til 
administrationsbidra
g affald

BUU Service

3310 - 
Dagtilbud - 
Demografiregul
eret

Dagtilbud udgift

Budget- og Regnskabskredsen 
godkendte ultimo 2021 en 
bevillingsmæssig udligning for 
den ændrede prisstruktur for 
administrationsbidrag affald. 
Dette fordeles ud på de områder, 
der bør belastes af ændringen.

                  111                  131                  131                  131                  131                  131                  131                  131                  131                  131 Ja

Korrektion af 
bevilling til 
administrationsbidra
g affald

BUU Service

3310 - 
Dagtilbud - 
Demografiregul
eret

Dagtilbud Indtægt

Budget- og Regnskabskredsen 
godkendte ultimo 2021 en 
bevillingsmæssig udligning for 
den ændrede prisstruktur for 
administrationsbidrag affald. 
Dette fordeles ud på de områder, 
der bør belastes af ændringen.

                    -                   -20                 -20                 -20                 -20                 -20                 -20                 -20                 -20                 -20 Ja

Korrektion af 
bevilling til 
administrationsbidra
g affald

BUU Service

3320 - 
Dagtilbud 
special - 
Demografiregul
eret

Dagtilbud special udgift

Budget- og Regnskabskredsen 
godkendte ultimo 2021 en 
bevillingsmæssig udligning for 
den ændrede prisstruktur for 
administrationsbidrag affald. 
Dette fordeles ud på de områder, 
der bør belastes af ændringen.

                     8                      8                      8                      8                      8                      8                      8                      8                      8                      8 Ja

Korrektion af 
bevilling til 
administrationsbidra
g affald

BUU Service

3330 - 
Undervisning - 
Demografiregul
eret

Undervisning udgift

Budget- og Regnskabskredsen 
godkendte ultimo 2021 en 
bevillingsmæssig udligning for 
den ændrede prisstruktur for 
administrationsbidrag affald. 
Dette fordeles ud på de områder, 
der bør belastes af ændringen.

                  94                   94                   94                   94                   94                   94                   94                   94                   94                   94 Ja

Korrektion af 
bevilling til 
administrationsbidra
g affald

BUU Service

3340 - 
Specialundervis
ning - 
Demografiregul
eret

Specialundervisni
ng

udgift

Budget- og Regnskabskredsen 
godkendte ultimo 2021 en 
bevillingsmæssig udligning for 
den ændrede prisstruktur for 
administrationsbidrag affald. 
Dette fordeles ud på de områder, 
der bør belastes af ændringen.

                  26                   26                   26                   26                   26                   26                   26                   26                   26                   26 Ja

Beløb (1.000 kr.)



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2023 P/L)

2024
(2023 P/L)

2025
(2023 P/L)

2026
(2023 P/L)

2027
(2023 P/L)

2028
(2023 P/L)

2029
(2023 P/L)

2030
(2023 P/L)

2031
(2023 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Efterregulering - 
justering af pris - og 
afregningsmodel

BUU Service
3360 - 
Administration

Administration udgift

Efterregulering ift. fordeling af 
justering af pris - og 
afregningsmodel, som følge af 
forkert placerede midlerne i 
områderne

               766                766                766                766                766                766                766                766                766                766 Ja

Efterregulering - 
justering af pris - og 
afregningsmodel

BUU Service

3330 - 
Undervisning - 
Demografiregul
eret

Undervisning udgift

Efterregulering ift. fordeling af 
justering af pris - og 
afregningsmodel, som følge af 
forkert placerede midlerne i 
områderne

              -107               -107               -107               -107               -107               -107               -107               -107               -107               -107 Ja

Efterregulering - 
justering af pris - og 
afregningsmodel

BUU Service

3340 - 
Specialundervis
ning - 
Demografiregul
eret

Specialundervisni
ng

udgift

Efterregulering ift. fordeling af 
justering af pris - og 
afregningsmodel, som følge af 
forkert placerede midlerne i 
områderne

              -217               -217               -217               -217               -217               -217               -217               -217               -217               -217 Ja

Efterregulering - 
justering af pris - og 
afregningsmodel

BUU Service

3370 - 
Sundhed - 
Demografiregul
eret

Sundhed udgift

Efterregulering ift. fordeling af 
justering af pris - og 
afregningsmodel, som følge af 
forkert placerede midlerne i 
områderne

              -441               -441               -441               -441               -441               -441               -441               -441               -441               -441 Ja

Ragnhildgade 1 BUU Anlæg 2070 - Anlæg Dagtilbud udgift

Daginstitutionen på 
Ragnhildsgade 1 fik af 
centralforvaltningen et 
monteringsbrev på i alt 550.016 
kr. i 2022 P/L til at dække 
decentrale monteringsudgifter. 
Budget overføres nu ved 
indeværende fejebakkesag. 
(Ragnhildgade 1)

             -450               -102                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   Nej

Ragnhildgade 1 BUU Anlæg 2070 - Anlæg Dagtilbud udgift

Daginstitutionen på 
Ragnhildsgade 1 fik af 
centralforvaltningen et 
monteringsbrev på i alt 550.016 
kr. i 2022 P/L til at dække 
decentrale monteringsudgifter. 
Budget overføres nu ved 
indeværende fejebakkesag. 
(Ragnhildgade 1 MONT)

               450                 102                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   Nej

Monteringsbrev - 
Kirkebjerg Skole, 32 
specialpladser

BUU Anlæg 2070 - Anlæg
Specialundervisni
ng

udgift

Monteringsbrev til den 
decentrale enhed er meldt ud og 
budgettet overføres til afholdelse 
af udgifter (Kirkebjerg Skole - 32 
nye specialpladser)

             -842               -102               -102              -553                     -                       -                       -                       -                       -                       -   Nej

Monteringsbrev - 
Kirkebjerg Skole, 32 
specialpladser

BUU Anlæg 2070 - Anlæg
Specialundervisni
ng

udgift

Monteringsbrev til den 
decentrale enhed er meldt ud og 
budgettet overføres til afholdelse 
af udgifter (Mont Sp.pl 
Kirkebjerg)

               842                 102                 102                553                     -                       -                       -                       -                       -                       -   Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2023 P/L)

2024
(2023 P/L)

2025
(2023 P/L)

2026
(2023 P/L)

2027
(2023 P/L)

2028
(2023 P/L)

2029
(2023 P/L)

2030
(2023 P/L)

2031
(2023 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Monteringsbrev - 
Lübeckgade 20

BUU Anlæg 2070 - Anlæg Dagtilbud udgift

Monteringsbrev til den 
decentrale enhed er meldt ud og 
budgettet overføres til afholdelse 
af udgifter vedr. den tidlige 
opstart på Greisvej, hvor 
institutionen holder til indtil 
Lübeckgade 20 står færdigt. (Di 
Lybækgade 12 gr B19)

             -500                     -                       -                       -                       -                       -                       -             -1.748                     -                       -   Nej

Monteringsbrev - 
Lübeckgade 20

BUU Anlæg 2070 - Anlæg Dagtilbud udgift

Monteringsbrev til den 
decentrale enhed er meldt ud og 
budgettet overføres til afholdelse 
af udgifter vedr. den tidlige 
opstart på Greisvej, hvor 
institutionen holder til indtil 
Lübeckgade 20 står færdigt. 
(Lybækgade/Grejsvej mont)

               500                     -                       -                       -                       -                       -                       -               1.748                     -                       -   Nej

Monteringsbrev - 
Guldberg Skole, 
udeskolehus

BUU Anlæg 2070 - Anlæg Undervisning udgift

Budget overføres til udeskolen på 
Guldberg Skole til afholdelse af 
udgifter vedr. køb af ekstra lærere 
og pædagoger som led i 
anlægssagen. Midlerne er 
stjernemarkeret ved Budget 2021. 
(BUF Guldberg Skole KAP)

             -700                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   Nej

Monteringsbrev - 
Guldberg Skole, 
udeskolehus

BUU Anlæg 2070 - Anlæg Undervisning udgift

Budget overføres til udeskolen på 
Guldberg Skole til afholdelse af 
udgifter vedr. køb af ekstra lærere 
og pædagoger som led i 
anlægssagen. Midlerne er 
stjernemarkeret ved Budget 2021. 
(Guldberg Skole Supp. 
Personale)

               700                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   Nej

Daginstitution på 
Lybækgade

BUU Anlæg 2070 - Anlæg Dagtilbud udgift

Tillægsbevilling til afholdelse af 
uforudsete udgifter der relaterer 
sig til udbedring af fejl og 
mangler på Børnehuset Bodil på 
Lybækgade. Midlerne er 
stjernemarkeret ved Budget 2021. 
(Afhjælpende foranstaltninger 
2022)

             -300                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2023 P/L)

2024
(2023 P/L)

2025
(2023 P/L)

2026
(2023 P/L)

2027
(2023 P/L)

2028
(2023 P/L)

2029
(2023 P/L)

2030
(2023 P/L)

2031
(2023 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Daginstitution på 
Lybækgade

BUU Anlæg 2070 - Anlæg Dagtilbud udgift

Tillægsbevilling til afholdelse af 
uforudsete udgifter der relaterer 
sig til udbedring af fejl og 
mangler på Børnehuset Bodil på 
Lybækgade. Midlerne er 
stjernemarkeret ved Budget 2021. 
(Di Lybækgade 12 gr B19)

               300                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   Nej

Korrektion af p/l 
udmøntning

SOU Service
3425 - 
Administration

Administrative 
fællesudgifter

udgift

Som følge af udmøntning af p/l er 
der opstået en skævhed som 
følge heraf mellem bevillinger, 
som ifm de bevillingsmæssige 
ændringer udlignes

                    -                         1                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   Nej

Korrektion af p/l 
udmøntning

SOU Service
3425 - 
Administration

Faglig udvikling udgift

Som følge af udmøntning af p/l er 
der opstået en skævhed som 
følge heraf mellem bevillinger, 
som ifm de bevillingsmæssige 
ændringer udlignes

                    -                       -1                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   Nej

Korrektion af p/l 
udmøntning

SOU Service 3415 - Ældre Hjemmepleje udgift

Som følge af udmøntning af p/l er 
der opstået en skævhed som 
følge heraf mellem bevillinger, 
som ifm de bevillingsmæssige 
ændringer udlignes

                    -                 -100                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   Nej

Korrektion af p/l 
udmøntning

SOU Service 3415 - Ældre Plejebolig udgift

Som følge af udmøntning af p/l er 
der opstået en skævhed som 
følge heraf mellem bevillinger, 
som ifm de bevillingsmæssige 
ændringer udlignes

                    -             -9.133           -6.614          -6.553           -6.561           -6.561           -6.561           -6.561           -6.561           -6.561 Ja

Korrektion af p/l 
udmøntning

SOU Service 3415 - Ældre Plejebolig Indtægt

Som følge af udmøntning af p/l er 
der opstået en skævhed som 
følge heraf mellem bevillinger, 
som ifm de bevillingsmæssige 
ændringer udlignes

                    -              8.653                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   Nej

Korrektion af p/l 
udmøntning

SOU Service 3415 - Ældre Uddannelse udgift

Som følge af udmøntning af p/l er 
der opstået en skævhed som 
følge heraf mellem bevillinger, 
som ifm de bevillingsmæssige 
ændringer udlignes

                    -           -10.150                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   Nej

Korrektion af p/l 
udmøntning

SOU Service 3415 - Ældre Uddannelse Indtægt

Som følge af udmøntning af p/l er 
der opstået en skævhed som 
følge heraf mellem bevillinger, 
som ifm de bevillingsmæssige 
ændringer udlignes

                    -               3.991                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2023 P/L)

2024
(2023 P/L)

2025
(2023 P/L)

2026
(2023 P/L)

2027
(2023 P/L)

2028
(2023 P/L)

2029
(2023 P/L)

2030
(2023 P/L)

2031
(2023 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Korrektion af p/l 
udmøntning

SOU Service 3415 - Ældre
Omsorgssysteme
r

udgift

Som følge af udmøntning af p/l er 
der opstået en skævhed som 
følge heraf mellem bevillinger, 
som ifm de bevillingsmæssige 
ændringer udlignes

                    -                        2                      2                      9                    17                    17                    17                    17                    17                    17 Ja

Korrektion af p/l 
udmøntning

SOU Service 3415 - Ældre
Midlertidige 
døgnophold

udgift

Som følge af udmøntning af p/l er 
der opstået en skævhed som 
følge heraf mellem bevillinger, 
som ifm de bevillingsmæssige 
ændringer udlignes

                    -                   -84                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   Nej

Korrektion af p/l 
udmøntning

SOU Service 3415 - Ældre SUF Arbejdsmiljø udgift

Som følge af udmøntning af p/l er 
der opstået en skævhed som 
følge heraf mellem bevillinger, 
som ifm de bevillingsmæssige 
ændringer udlignes

                    -                -285                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   Nej

Korrektion af p/l 
udmøntning

SOU Service
3405 - 
Sundhed

Forebyggelse udgift

Som følge af udmøntning af p/l er 
der opstået en skævhed som 
følge heraf mellem bevillinger, 
som ifm de bevillingsmæssige 
ændringer udlignes

                    -                 1.191                 164                 164                 164                 164                 164                 164                 164                 164 Ja

Korrektion af p/l 
udmøntning

SOU Service
3405 - 
Sundhed

KK Arbejdsmiljø udgift

Som følge af udmøntning af p/l er 
der opstået en skævhed som 
følge heraf mellem bevillinger, 
som ifm de bevillingsmæssige 
ændringer udlignes

                    -                -834                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   Nej

Korrektion af p/l 
udmøntning

SOU Service
3405 - 
Sundhed

KK Arbejdsmiljø Indtægt

Som følge af udmøntning af p/l er 
der opstået en skævhed som 
følge heraf mellem bevillinger, 
som ifm de bevillingsmæssige 
ændringer udlignes

                    -                     39                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   Nej

Korrektion af p/l 
udmøntning

SOU Service
3405 - 
Sundhed

Genoptræning udgift

Som følge af udmøntning af p/l er 
der opstået en skævhed som 
følge heraf mellem bevillinger, 
som ifm de bevillingsmæssige 
ændringer udlignes

                    -              6.506            6.246             6.179             6.179             6.179             6.179             6.179             6.179             6.179 Ja

Korrektion af p/l 
udmøntning

SOU Service
3405 - 
Sundhed

Sundhedsindsats
er

udgift

Som følge af udmøntning af p/l er 
der opstået en skævhed som 
følge heraf mellem bevillinger, 
som ifm de bevillingsmæssige 
ændringer udlignes

                    -                  204                202                202                202                202                202                202                202                202 Ja



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2023 P/L)

2024
(2023 P/L)

2025
(2023 P/L)

2026
(2023 P/L)

2027
(2023 P/L)

2028
(2023 P/L)

2029
(2023 P/L)

2030
(2023 P/L)

2031
(2023 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Opfølgende 
træningstilbud 
demens

SOU Service 3415 - Ældre Ældreprojekter udgift

Som følge af flytning af indsats 
vedr. opfølgende træningstilbud 
for demente fra afd. For 
Velfærdsinnovation til Center for 
Demens

             -627              -644              -644              -644              -644              -644              -644              -644              -644              -644 Ja

Opfølgende 
træningstilbud 
demens

SOU Service
3405 - 
Sundhed

Genoptræning udgift

Som følge af flytning af indsats 
vedr. opfølgende træningstilbud 
for demente fra afd. For 
Velfærdsinnovation til Center for 
Demens

               627                644                644                644                644                644                644                644                644                644 Ja

Udmøntning af dut-
midler

SOU Service 3415 - Ældre
Midlertidige 
døgnophold

udgift
Udmøntning af dut-midler vedr, 
LCP 66 akutfunktioner til 
Midlertidige ophold.

            3.165                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   Nej

Udmøntning af dut-
midler

SOU Service
3405 - 
Sundhed

Sundhedsindsats
er

udgift
Udmøntning af dut-midler vedr, 
LCP 66 akutfunktioner til 
Midlertidige ophold.

          -3.165                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   Nej

Udmøntning af dut-
midler

SOU Service 3415 - Ældre
Midlertidige 
døgnophold

udgift
Udmøntning af dut-midler vedr. 
LCP 57 akutpladser til 
Midlertidige ophold

           3.692                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   Nej

Udmøntning af dut-
midler

SOU Service
3405 - 
Sundhed

Sundhedsindsats
er

udgift
Udmøntning af dut-midler vedr. 
LCP 57 akutpladser til 
Midlertidige ophold

         -3.692                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   Nej

Tilpasning 
ejendomsbudget 
myndighed

SOU Service 3415 - Ældre Myndighed udgift

Som følge af at Center for 
Genoptræning Nord er flyttet til 
Mimersgade og Myndighed BIN 
er flyttet til Helsingborggade 
tilpasses ejendomsbudgetterne

                    -            -3.672          -3.672          -3.672          -3.672          -3.672          -3.672          -3.672          -3.672          -3.672 Ja

Tilpasning 
ejendomsbudget 
myndighed

SOU Service
3405 - 
Sundhed

Genoptræning udgift

Som følge af at Center for 
Genoptræning Nord er flyttet til 
Mimersgade og Myndighed BIN 
er flyttet til Helsingborggade 
tilpasses ejendomsbudgetterne

                    -              3.672            3.672            3.672            3.672            3.672            3.672            3.672            3.672            3.672 Ja

Korrektion af p/l 
udmøntning

SOU Service 3415 - Ældre Plejebolig udgift

Som følge af udmøntning af p/l er 
der opstået en skævhed som 
følge heraf mellem bevillinger, 
som ifm de bevillingsmæssige 
ændringer udlignes

                    -                -763              -763              -763              -763              -763              -763              -763              -763              -763 Ja

Korrektion af p/l 
udmøntning

SOU Service
3405 - 
Sundhed

Genoptræning udgift

Som følge af udmøntning af p/l er 
der opstået en skævhed som 
følge heraf mellem bevillinger, 
som ifm de bevillingsmæssige 
ændringer udlignes

                    -                  763                763                763                763                763                763                763                763                763 Ja

Flyt af 2 årsværk til 
CÆI

SOU Service
3425 - 
Administration

Faglig udvikling udgift
Som følge af reorganisering 
flyttes 2 årsværk til Center for 
Ældre og Innovation

               925             1.349             1.349             1.349             1.349             1.349             1.349             1.349             1.349             1.349 Ja



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2023 P/L)

2024
(2023 P/L)

2025
(2023 P/L)

2026
(2023 P/L)

2027
(2023 P/L)

2028
(2023 P/L)

2029
(2023 P/L)

2030
(2023 P/L)

2031
(2023 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Flyt af 2 årsværk til 
CÆI

SOU Service 3415 - Ældre Ældreprojekter udgift
Som følge af reorganisering 
flyttes 2 årsværk til Center for 
Ældre og Innovation

             -925           -1.349           -1.349           -1.349           -1.349           -1.349           -1.349           -1.349           -1.349           -1.349 Ja

Overgangsstøtte til 
indsatsen for børn 
med grænseoversk

SUD Service

3000 - 
Børnefamilier 
med særlige 
behov

Foranstalt tidlig 
indsats

udgift

SUD 8.12.2021 pkt. 6:  
JanusCentret er bevilget 
overgangsstøtte på 2,9 mio. kr. i 
2023-2024 som fra 1.1.2022 fik 
overdraget opgaven og 
bevillingen med at tilbyde 
udredning og behandling til børn 
med seksuelt bekymrende eller 
krænkende adfærd.

                    -               2.218                692                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   Nej

Overgangsstøtte til 
indsatsen for børn 
med grænseoversk

SUD Service

3000 - 
Børnefamilier 
med særlige 
behov

Foranstalt tidlig 
indsats

Indtægt

SUD 8.12.2021 pkt. 6:  
JanusCentret er bevilget 
overgangsstøtte på 2,9 mio. kr. i 
2023-2024 som fra 1.1.2022 fik 
overdraget opgaven og 
bevillingen med at tilbyde 
udredning og behandling til børn 
med seksuelt bekymrende eller 
krænkende adfærd.

                    -             -2.218              -692                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   Nej

Domus 
driftsoganisation

SUD Service
3210 - Udsatte 
voksne

Administration udgift

Koncerndirektionen har d. 
30.5.2022 godkendt finansiering 
af DOMUS' driftsorganisation ud 
fra antal brugere i DOMUS. 
Driftsorganisationen skal 
understøtte implementeringen 
på det socialfaglige område.

                    -                   -33                 -33                 -33                 -33                 -33                 -33                 -33                 -33                 -33 Ja

Domus 
driftsoganisation

SUD Service
3210 - Udsatte 
voksne

Døgntilbud udgift

Koncerndirektionen har d. 
30.5.2022 godkendt finansiering 
af DOMUS' driftsorganisation ud 
fra antal brugere i DOMUS. 
Driftsorganisationen skal 
understøtte implementeringen 
på det socialfaglige område.

                    -                   -57                 -57                 -57                 -57                 -57                 -57                 -57                 -57                 -57 Ja

Domus 
driftsoganisation

SUD Service
3210 - Udsatte 
voksne

Dagtilbud udgift

Koncerndirektionen har d. 
30.5.2022 godkendt finansiering 
af DOMUS' driftsorganisation ud 
fra antal brugere i DOMUS. 
Driftsorganisationen skal 
understøtte implementeringen 
på det socialfaglige område.

                    -                    -10                  -10                  -10                  -10                  -10                  -10                  -10                  -10                  -10 Ja



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2023 P/L)

2024
(2023 P/L)

2025
(2023 P/L)

2026
(2023 P/L)

2027
(2023 P/L)

2028
(2023 P/L)

2029
(2023 P/L)

2030
(2023 P/L)

2031
(2023 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Domus 
driftsoganisation

SUD Service
3210 - Udsatte 
voksne

Foranst i/u eget 
hjem

udgift

Koncerndirektionen har d. 
30.5.2022 godkendt finansiering 
af DOMUS' driftsorganisation ud 
fra antal brugere i DOMUS. 
Driftsorganisationen skal 
understøtte implementeringen 
på det socialfaglige område.

                    -                   -22                 -22                 -22                 -22                 -22                 -22                 -22                 -22                 -22 Ja

Domus 
driftsoganisation

SUD Service
3210 - Udsatte 
voksne

Rusmiddelbehan
dling

udgift

Koncerndirektionen har d. 
30.5.2022 godkendt finansiering 
af DOMUS' driftsorganisation ud 
fra antal brugere i DOMUS. 
Driftsorganisationen skal 
understøtte implementeringen 
på det socialfaglige område.

                    -                      -5                    -5                    -5                    -5                    -5                    -5                    -5                    -5                    -5 Ja

Domus 
driftsoganisation

SUD Service
3210 - Udsatte 
voksne

Sociale tilbud udgift

Koncerndirektionen har d. 
30.5.2022 godkendt finansiering 
af DOMUS' driftsorganisation ud 
fra antal brugere i DOMUS. 
Driftsorganisationen skal 
understøtte implementeringen 
på det socialfaglige område.

                    -                   -58                 -58                 -58                 -58                 -58                 -58                 -58                 -58                 -58 Ja

Domus 
driftsoganisation

SUD Service
3210 - Udsatte 
voksne

Herberg udgift

Koncerndirektionen har d. 
30.5.2022 godkendt finansiering 
af DOMUS' driftsorganisation ud 
fra antal brugere i DOMUS. 
Driftsorganisationen skal 
understøtte implementeringen 
på det socialfaglige område.

                    -                 -201               -201               -201               -201               -201               -201               -201               -201               -201 Ja

Domus 
driftsoganisation

SUD Service
3210 - Udsatte 
voksne

Krisecentre udgift

Koncerndirektionen har d. 
30.5.2022 godkendt finansiering 
af DOMUS' driftsorganisation ud 
fra antal brugere i DOMUS. 
Driftsorganisationen skal 
understøtte implementeringen 
på det socialfaglige område.

                    -                   -53                 -53                 -53                 -53                 -53                 -53                 -53                 -53                 -53 Ja



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2023 P/L)

2024
(2023 P/L)

2025
(2023 P/L)

2026
(2023 P/L)

2027
(2023 P/L)

2028
(2023 P/L)

2029
(2023 P/L)

2030
(2023 P/L)

2031
(2023 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Domus 
driftsoganisation

SUD Service
3220 - Borgere 
med handicap

Foranstalt tidlig 
indsats

udgift

Koncerndirektionen har d. 
30.5.2022 godkendt finansiering 
af DOMUS' driftsorganisation ud 
fra antal brugere i DOMUS. 
Driftsorganisationen skal 
understøtte implementeringen 
på det socialfaglige område.

                    -                 -198               -198               -198               -198               -198               -198               -198               -198               -198 Ja

Domus 
driftsoganisation

SUD Service
3220 - Borgere 
med handicap

Administration udgift

Koncerndirektionen har d. 
30.5.2022 godkendt finansiering 
af DOMUS' driftsorganisation ud 
fra antal brugere i DOMUS. 
Driftsorganisationen skal 
understøtte implementeringen 
på det socialfaglige område.

                    -                 -166               -166               -166               -166               -166               -166               -166               -166               -166 Ja

Domus 
driftsoganisation

SUD Service
3220 - Borgere 
med handicap

Døgntilbud udgift

Koncerndirektionen har d. 
30.5.2022 godkendt finansiering 
af DOMUS' driftsorganisation ud 
fra antal brugere i DOMUS. 
Driftsorganisationen skal 
understøtte implementeringen 
på det socialfaglige område.

                    -             -1.050           -1.050           -1.050           -1.050           -1.050           -1.050           -1.050           -1.050           -1.050 Ja

Domus 
driftsoganisation

SUD Service
3220 - Borgere 
med handicap

Dagtilbud udgift

Koncerndirektionen har d. 
30.5.2022 godkendt finansiering 
af DOMUS' driftsorganisation ud 
fra antal brugere i DOMUS. 
Driftsorganisationen skal 
understøtte implementeringen 
på det socialfaglige område.

                    -                 -144               -144               -144               -144               -144               -144               -144               -144               -144 Ja

Domus 
driftsoganisation

SUD Service
3220 - Borgere 
med handicap

Foranst i/u eget 
hjem

udgift

Koncerndirektionen har d. 
30.5.2022 godkendt finansiering 
af DOMUS' driftsorganisation ud 
fra antal brugere i DOMUS. 
Driftsorganisationen skal 
understøtte implementeringen 
på det socialfaglige område.

                    -                   -28                 -28                 -28                 -28                 -28                 -28                 -28                 -28                 -28 Ja



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2023 P/L)

2024
(2023 P/L)

2025
(2023 P/L)

2026
(2023 P/L)

2027
(2023 P/L)

2028
(2023 P/L)

2029
(2023 P/L)

2030
(2023 P/L)

2031
(2023 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Domus 
driftsoganisation

SUD Service

3000 - 
Børnefamilier 
med særlige 
behov

Foranstalt tidlig 
indsats

udgift

Koncerndirektionen har d. 
30.5.2022 godkendt finansiering 
af DOMUS' driftsorganisation ud 
fra antal brugere i DOMUS. 
Driftsorganisationen skal 
understøtte implementeringen 
på det socialfaglige område.

                    -                 -159               -159               -159               -159               -159               -159               -159               -159               -159 Ja

Domus 
driftsoganisation

SUD Service

3000 - 
Børnefamilier 
med særlige 
behov

Administration udgift

Koncerndirektionen har d. 
30.5.2022 godkendt finansiering 
af DOMUS' driftsorganisation ud 
fra antal brugere i DOMUS. 
Driftsorganisationen skal 
understøtte implementeringen 
på det socialfaglige område.

                    -                -570              -570              -570              -570              -570              -570              -570              -570              -570 Ja

Domus 
driftsoganisation

SUD Service
3200 - Borgere 
med 
sindslidelser

Administration udgift

Koncerndirektionen har d. 
30.5.2022 godkendt finansiering 
af DOMUS' driftsorganisation ud 
fra antal brugere i DOMUS. 
Driftsorganisationen skal 
understøtte implementeringen 
på det socialfaglige område.

                    -                  -161                -161                -161                -161                -161                -161                -161                -161                -161 Ja

Domus 
driftsoganisation

SUD Service
3200 - Borgere 
med 
sindslidelser

Døgntilbud udgift

Koncerndirektionen har d. 
30.5.2022 godkendt finansiering 
af DOMUS' driftsorganisation ud 
fra antal brugere i DOMUS. 
Driftsorganisationen skal 
understøtte implementeringen 
på det socialfaglige område.

                    -                 -451               -451               -451               -451               -451               -451               -451               -451               -451 Ja

Domus 
driftsoganisation

SUD Service
3200 - Borgere 
med 
sindslidelser

Dagtilbud udgift

Koncerndirektionen har d. 
30.5.2022 godkendt finansiering 
af DOMUS' driftsorganisation ud 
fra antal brugere i DOMUS. 
Driftsorganisationen skal 
understøtte implementeringen 
på det socialfaglige område.

                    -                       -1                     -1                     -1                     -1                     -1                     -1                     -1                     -1                     -1 Ja



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2023 P/L)

2024
(2023 P/L)

2025
(2023 P/L)

2026
(2023 P/L)

2027
(2023 P/L)

2028
(2023 P/L)

2029
(2023 P/L)

2030
(2023 P/L)

2031
(2023 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Domus 
driftsoganisation

SUD Service
3200 - Borgere 
med 
sindslidelser

Foranst i/u eget 
hjem

udgift

Koncerndirektionen har d. 
30.5.2022 godkendt finansiering 
af DOMUS' driftsorganisation ud 
fra antal brugere i DOMUS. 
Driftsorganisationen skal 
understøtte implementeringen 
på det socialfaglige område.

                    -                  -117                -117                -117                -117                -117                -117                -117                -117                -117 Ja

Domus 
driftsoganisation

SUD Service

3300 - 
Tværgående 
opgaver og 
administration

IT udgift

Koncerndirektionen har d. 
30.5.2022 godkendt finansiering 
af DOMUS' driftsorganisation ud 
fra antal brugere i DOMUS. 
Driftsorganisationen skal 
understøtte implementeringen 
på det socialfaglige område.

                    -              3.485            3.485            3.485            3.485            3.485            3.485            3.485            3.485            3.485 Ja

Domus udvikling SUD Service
3210 - Udsatte 
voksne

Administration udgift

Koncerndirektionen har d. 
19.5.2022 godkendt finansiering 
af DOMUS' udviklingsbudget ud 
fra antal af brugere i DOMUS. 
Midlerne skal bruges til at udvikle 
DOMUS pga. erfaringerne fra 
implementeringen.

                    -                   -33                 -38                 -28                  -21                  -21                  -21                  -21                  -21                  -21 Ja

Domus udvikling SUD Service
3210 - Udsatte 
voksne

Døgntilbud udgift

Koncerndirektionen har d. 
19.5.2022 godkendt finansiering 
af DOMUS' udviklingsbudget ud 
fra antal af brugere i DOMUS. 
Midlerne skal bruges til at udvikle 
DOMUS pga. erfaringerne fra 
implementeringen.

                    -                   -55                 -64                 -48                 -36                 -36                 -36                 -36                 -36                 -36 Ja

Domus udvikling SUD Service
3210 - Udsatte 
voksne

Dagtilbud udgift

Koncerndirektionen har d. 
19.5.2022 godkendt finansiering 
af DOMUS' udviklingsbudget ud 
fra antal af brugere i DOMUS. 
Midlerne skal bruges til at udvikle 
DOMUS pga. erfaringerne fra 
implementeringen.

                    -                      -9                   -11                    -8                    -6                    -6                    -6                    -6                    -6                    -6 Ja



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2023 P/L)

2024
(2023 P/L)

2025
(2023 P/L)

2026
(2023 P/L)

2027
(2023 P/L)

2028
(2023 P/L)

2029
(2023 P/L)

2030
(2023 P/L)

2031
(2023 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Domus udvikling SUD Service
3210 - Udsatte 
voksne

Foranst i/u eget 
hjem

udgift

Koncerndirektionen har d. 
19.5.2022 godkendt finansiering 
af DOMUS' udviklingsbudget ud 
fra antal af brugere i DOMUS. 
Midlerne skal bruges til at udvikle 
DOMUS pga. erfaringerne fra 
implementeringen.

                    -                   -22                 -25                  -19                  -14                  -14                  -14                  -14                  -14                  -14 Ja

Domus udvikling SUD Service
3210 - Udsatte 
voksne

Rusmiddelbehan
dling

udgift

Koncerndirektionen har d. 
19.5.2022 godkendt finansiering 
af DOMUS' udviklingsbudget ud 
fra antal af brugere i DOMUS. 
Midlerne skal bruges til at udvikle 
DOMUS pga. erfaringerne fra 
implementeringen.

                    -                      -5                    -6                    -4                    -3                    -3                    -3                    -3                    -3                    -3 Ja

Domus udvikling SUD Service
3210 - Udsatte 
voksne

Sociale tilbud udgift

Koncerndirektionen har d. 
19.5.2022 godkendt finansiering 
af DOMUS' udviklingsbudget ud 
fra antal af brugere i DOMUS. 
Midlerne skal bruges til at udvikle 
DOMUS pga. erfaringerne fra 
implementeringen.

                    -                   -57                 -66                 -49                 -37                 -37                 -37                 -37                 -37                 -37 Ja

Domus udvikling SUD Service
3210 - Udsatte 
voksne

Herberg udgift

Koncerndirektionen har d. 
19.5.2022 godkendt finansiering 
af DOMUS' udviklingsbudget ud 
fra antal af brugere i DOMUS. 
Midlerne skal bruges til at udvikle 
DOMUS pga. erfaringerne fra 
implementeringen.

                    -                 -195              -226               -169               -128               -128               -128               -128               -128               -128 Ja

Domus udvikling SUD Service
3210 - Udsatte 
voksne

Krisecentre udgift

Koncerndirektionen har d. 
19.5.2022 godkendt finansiering 
af DOMUS' udviklingsbudget ud 
fra antal af brugere i DOMUS. 
Midlerne skal bruges til at udvikle 
DOMUS pga. erfaringerne fra 
implementeringen.

                    -                   -52                 -60                 -45                 -34                 -34                 -34                 -34                 -34                 -34 Ja



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2023 P/L)

2024
(2023 P/L)

2025
(2023 P/L)

2026
(2023 P/L)

2027
(2023 P/L)

2028
(2023 P/L)

2029
(2023 P/L)

2030
(2023 P/L)

2031
(2023 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Domus udvikling SUD Service
3220 - Borgere 
med handicap

Foranstalt tidlig 
indsats

udgift

Koncerndirektionen har d. 
19.5.2022 godkendt finansiering 
af DOMUS' udviklingsbudget ud 
fra antal af brugere i DOMUS. 
Midlerne skal bruges til at udvikle 
DOMUS pga. erfaringerne fra 
implementeringen.

                    -                 -193              -224               -167               -126               -126               -126               -126               -126               -126 Ja

Domus udvikling SUD Service
3220 - Borgere 
med handicap

Administration udgift

Koncerndirektionen har d. 
19.5.2022 godkendt finansiering 
af DOMUS' udviklingsbudget ud 
fra antal af brugere i DOMUS. 
Midlerne skal bruges til at udvikle 
DOMUS pga. erfaringerne fra 
implementeringen.

                    -                 -162               -188                -141               -106               -106               -106               -106               -106               -106 Ja

Domus udvikling SUD Service
3220 - Borgere 
med handicap

Døgntilbud udgift

Koncerndirektionen har d. 
19.5.2022 godkendt finansiering 
af DOMUS' udviklingsbudget ud 
fra antal af brugere i DOMUS. 
Midlerne skal bruges til at udvikle 
DOMUS pga. erfaringerne fra 
implementeringen.

                    -             -1.022            -1.186              -887              -670              -670              -670              -670              -670              -670 Ja

Domus udvikling SUD Service
3220 - Borgere 
med handicap

Dagtilbud udgift

Koncerndirektionen har d. 
19.5.2022 godkendt finansiering 
af DOMUS' udviklingsbudget ud 
fra antal af brugere i DOMUS. 
Midlerne skal bruges til at udvikle 
DOMUS pga. erfaringerne fra 
implementeringen.

                    -                 -140               -163               -122                 -92                 -92                 -92                 -92                 -92                 -92 Ja

Domus udvikling SUD Service
3220 - Borgere 
med handicap

Foranst i/u eget 
hjem

udgift

Koncerndirektionen har d. 
19.5.2022 godkendt finansiering 
af DOMUS' udviklingsbudget ud 
fra antal af brugere i DOMUS. 
Midlerne skal bruges til at udvikle 
DOMUS pga. erfaringerne fra 
implementeringen.

                    -                   -27                  -31                 -23                  -18                  -18                  -18                  -18                  -18                  -18 Ja



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2023 P/L)

2024
(2023 P/L)

2025
(2023 P/L)

2026
(2023 P/L)

2027
(2023 P/L)

2028
(2023 P/L)

2029
(2023 P/L)

2030
(2023 P/L)

2031
(2023 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Domus udvikling SUD Service

3000 - 
Børnefamilier 
med særlige 
behov

Foranstalt tidlig 
indsats

udgift

Koncerndirektionen har d. 
19.5.2022 godkendt finansiering 
af DOMUS' udviklingsbudget ud 
fra antal af brugere i DOMUS. 
Midlerne skal bruges til at udvikle 
DOMUS pga. erfaringerne fra 
implementeringen.

                    -                 -155               -180               -135               -102               -102               -102               -102               -102               -102 Ja

Domus udvikling SUD Service

3000 - 
Børnefamilier 
med særlige 
behov

Administration udgift

Koncerndirektionen har d. 
19.5.2022 godkendt finansiering 
af DOMUS' udviklingsbudget ud 
fra antal af brugere i DOMUS. 
Midlerne skal bruges til at udvikle 
DOMUS pga. erfaringerne fra 
implementeringen.

                    -                -555              -644               -481              -364              -364              -364              -364              -364              -364 Ja

Domus udvikling SUD Service
3200 - Borgere 
med 
sindslidelser

Administration udgift

Koncerndirektionen har d. 
19.5.2022 godkendt finansiering 
af DOMUS' udviklingsbudget ud 
fra antal af brugere i DOMUS. 
Midlerne skal bruges til at udvikle 
DOMUS pga. erfaringerne fra 
implementeringen.

                    -                 -157               -182               -136               -103               -103               -103               -103               -103               -103 Ja

Domus udvikling SUD Service
3200 - Borgere 
med 
sindslidelser

Døgntilbud udgift

Koncerndirektionen har d. 
19.5.2022 godkendt finansiering 
af DOMUS' udviklingsbudget ud 
fra antal af brugere i DOMUS. 
Midlerne skal bruges til at udvikle 
DOMUS pga. erfaringerne fra 
implementeringen.

                    -                -439              -509              -380              -288              -288              -288              -288              -288              -288 Ja

Domus udvikling SUD Service
3200 - Borgere 
med 
sindslidelser

Dagtilbud udgift

Koncerndirektionen har d. 
19.5.2022 godkendt finansiering 
af DOMUS' udviklingsbudget ud 
fra antal af brugere i DOMUS. 
Midlerne skal bruges til at udvikle 
DOMUS pga. erfaringerne fra 
implementeringen.

                    -                       -1                     -1                     -1                    -0                    -0                    -0                    -0                    -0                    -0 Ja



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2023 P/L)

2024
(2023 P/L)

2025
(2023 P/L)

2026
(2023 P/L)

2027
(2023 P/L)

2028
(2023 P/L)

2029
(2023 P/L)

2030
(2023 P/L)

2031
(2023 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Domus udvikling SUD Service
3200 - Borgere 
med 
sindslidelser

Foranst i/u eget 
hjem

udgift

Koncerndirektionen har d. 
19.5.2022 godkendt finansiering 
af DOMUS' udviklingsbudget ud 
fra antal af brugere i DOMUS. 
Midlerne skal bruges til at udvikle 
DOMUS pga. erfaringerne fra 
implementeringen.

                    -                  -114               -132                 -99                 -75                 -75                 -75                 -75                 -75                 -75 Ja

Domus udvikling SUD Service

3300 - 
Tværgående 
opgaver og 
administration

IT udgift

Koncerndirektionen har d. 
19.5.2022 godkendt finansiering 
af DOMUS' udviklingsbudget ud 
fra antal af brugere i DOMUS. 
Midlerne skal bruges til at udvikle 
DOMUS pga. erfaringerne fra 
implementeringen.

                    -              3.393            3.936            2.942            2.224            2.224            2.224            2.224            2.224            2.224 Ja

Bevillingsgørelse af 
KIT ydelser

SUD Service
3100 - 
Hjemmepleje

Administration udgift

BR 2.6.2022 pkt. 10: I forbindelse 
med justering af pris og 
afregningsmodel i koncern IT er 
budgettet til diverse ydelser ved 
en fejl korrigeret på tværgående 
opgaver. Budgettet 
viderefordeles, så det svarer til 
tidligere afholdte udgifter.

                    -                      -2                    -2                    -2                    -2                    -2                    -2                    -2                    -2                    -2 Ja

Bevillingsgørelse af 
KIT ydelser

SUD Service
3100 - 
Hjemmepleje

Hjemmepleje udgift

BR 2.6.2022 pkt. 10: I forbindelse 
med justering af pris og 
afregningsmodel i koncern IT er 
budgettet til diverse ydelser ved 
en fejl korrigeret på tværgående 
opgaver. Budgettet 
viderefordeles, så det svarer til 
tidligere afholdte udgifter.

                    -                      -5                    -5                    -5                    -5                    -5                    -5                    -5                    -5                    -5 Ja

Bevillingsgørelse af 
KIT ydelser

SUD Service
3210 - Udsatte 
voksne

Administration udgift

BR 2.6.2022 pkt. 10: I forbindelse 
med justering af pris og 
afregningsmodel i koncern IT er 
budgettet til diverse ydelser ved 
en fejl korrigeret på tværgående 
opgaver. Budgettet 
viderefordeles, så det svarer til 
tidligere afholdte udgifter.

                    -                      -3                    -3                    -3                    -3                    -3                    -3                    -3                    -3                    -3 Ja



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2023 P/L)

2024
(2023 P/L)

2025
(2023 P/L)

2026
(2023 P/L)

2027
(2023 P/L)

2028
(2023 P/L)

2029
(2023 P/L)

2030
(2023 P/L)

2031
(2023 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Bevillingsgørelse af 
KIT ydelser

SUD Service
3210 - Udsatte 
voksne

Døgntilbud udgift

BR 2.6.2022 pkt. 10: I forbindelse 
med justering af pris og 
afregningsmodel i koncern IT er 
budgettet til diverse ydelser ved 
en fejl korrigeret på tværgående 
opgaver. Budgettet 
viderefordeles, så det svarer til 
tidligere afholdte udgifter.

                    -                      -2                    -2                    -2                    -2                    -2                    -2                    -2                    -2                    -2 Ja

Bevillingsgørelse af 
KIT ydelser

SUD Service
3210 - Udsatte 
voksne

Dagtilbud udgift

BR 2.6.2022 pkt. 10: I forbindelse 
med justering af pris og 
afregningsmodel i koncern IT er 
budgettet til diverse ydelser ved 
en fejl korrigeret på tværgående 
opgaver. Budgettet 
viderefordeles, så det svarer til 
tidligere afholdte udgifter.

                    -                       -1                     -1                     -1                     -1                     -1                     -1                     -1                     -1                     -1 Ja

Bevillingsgørelse af 
KIT ydelser

SUD Service
3210 - Udsatte 
voksne

Foranst i/u eget 
hjem

udgift

BR 2.6.2022 pkt. 10: I forbindelse 
med justering af pris og 
afregningsmodel i koncern IT er 
budgettet til diverse ydelser ved 
en fejl korrigeret på tværgående 
opgaver. Budgettet 
viderefordeles, så det svarer til 
tidligere afholdte udgifter.

                    -                       -1                     -1                     -1                     -1                     -1                     -1                     -1                     -1                     -1 Ja

Bevillingsgørelse af 
KIT ydelser

SUD Service
3210 - Udsatte 
voksne

Rusmiddelbehan
dling

udgift

BR 2.6.2022 pkt. 10: I forbindelse 
med justering af pris og 
afregningsmodel i koncern IT er 
budgettet til diverse ydelser ved 
en fejl korrigeret på tværgående 
opgaver. Budgettet 
viderefordeles, så det svarer til 
tidligere afholdte udgifter.

                    -                    -12                  -12                  -12                  -12                  -12                  -12                  -12                  -12                  -12 Ja

Bevillingsgørelse af 
KIT ydelser

SUD Service
3210 - Udsatte 
voksne

Sociale tilbud udgift

BR 2.6.2022 pkt. 10: I forbindelse 
med justering af pris og 
afregningsmodel i koncern IT er 
budgettet til diverse ydelser ved 
en fejl korrigeret på tværgående 
opgaver. Budgettet 
viderefordeles, så det svarer til 
tidligere afholdte udgifter.

                    -                       -1                     -1                     -1                     -1                     -1                     -1                     -1                     -1                     -1 Ja



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2023 P/L)

2024
(2023 P/L)

2025
(2023 P/L)

2026
(2023 P/L)

2027
(2023 P/L)

2028
(2023 P/L)

2029
(2023 P/L)

2030
(2023 P/L)

2031
(2023 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Bevillingsgørelse af 
KIT ydelser

SUD Service
3210 - Udsatte 
voksne

Herberg udgift

BR 2.6.2022 pkt. 10: I forbindelse 
med justering af pris og 
afregningsmodel i koncern IT er 
budgettet til diverse ydelser ved 
en fejl korrigeret på tværgående 
opgaver. Budgettet 
viderefordeles, så det svarer til 
tidligere afholdte udgifter.

                    -                      -6                    -6                    -6                    -6                    -6                    -6                    -6                    -6                    -6 Ja

Bevillingsgørelse af 
KIT ydelser

SUD Service
3210 - Udsatte 
voksne

Krisecentre udgift

BR 2.6.2022 pkt. 10: I forbindelse 
med justering af pris og 
afregningsmodel i koncern IT er 
budgettet til diverse ydelser ved 
en fejl korrigeret på tværgående 
opgaver. Budgettet 
viderefordeles, så det svarer til 
tidligere afholdte udgifter.

                    -                      -2                    -2                    -2                    -2                    -2                    -2                    -2                    -2                    -2 Ja

Bevillingsgørelse af 
KIT ydelser

SUD Service
3220 - Borgere 
med handicap

Foranstalt tidlig 
indsats

udgift

BR 2.6.2022 pkt. 10: I forbindelse 
med justering af pris og 
afregningsmodel i koncern IT er 
budgettet til diverse ydelser ved 
en fejl korrigeret på tværgående 
opgaver. Budgettet 
viderefordeles, så det svarer til 
tidligere afholdte udgifter.

                    -                      -3                    -3                    -3                    -3                    -3                    -3                    -3                    -3                    -3 Ja

Bevillingsgørelse af 
KIT ydelser

SUD Service
3220 - Borgere 
med handicap

Administration udgift

BR 2.6.2022 pkt. 10: I forbindelse 
med justering af pris og 
afregningsmodel i koncern IT er 
budgettet til diverse ydelser ved 
en fejl korrigeret på tværgående 
opgaver. Budgettet 
viderefordeles, så det svarer til 
tidligere afholdte udgifter.

                    -                    -17                  -17                  -17                  -17                  -17                  -17                  -17                  -17                  -17 Ja

Bevillingsgørelse af 
KIT ydelser

SUD Service
3220 - Borgere 
med handicap

Døgntilbud udgift

BR 2.6.2022 pkt. 10: I forbindelse 
med justering af pris og 
afregningsmodel i koncern IT er 
budgettet til diverse ydelser ved 
en fejl korrigeret på tværgående 
opgaver. Budgettet 
viderefordeles, så det svarer til 
tidligere afholdte udgifter.

                    -                    -21                  -21                  -21                  -21                  -21                  -21                  -21                  -21                  -21 Ja



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2023 P/L)

2024
(2023 P/L)

2025
(2023 P/L)

2026
(2023 P/L)

2027
(2023 P/L)

2028
(2023 P/L)

2029
(2023 P/L)

2030
(2023 P/L)

2031
(2023 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Bevillingsgørelse af 
KIT ydelser

SUD Service
3220 - Borgere 
med handicap

Dagtilbud udgift

BR 2.6.2022 pkt. 10: I forbindelse 
med justering af pris og 
afregningsmodel i koncern IT er 
budgettet til diverse ydelser ved 
en fejl korrigeret på tværgående 
opgaver. Budgettet 
viderefordeles, så det svarer til 
tidligere afholdte udgifter.

                    -                      -4                    -4                    -4                    -4                    -4                    -4                    -4                    -4                    -4 Ja

Bevillingsgørelse af 
KIT ydelser

SUD Service

3000 - 
Børnefamilier 
med særlige 
behov

Foranstalt tidlig 
indsats

udgift

BR 2.6.2022 pkt. 10: I forbindelse 
med justering af pris og 
afregningsmodel i koncern IT er 
budgettet til diverse ydelser ved 
en fejl korrigeret på tværgående 
opgaver. Budgettet 
viderefordeles, så det svarer til 
tidligere afholdte udgifter.

                    -                    -18                  -18                  -18                  -18                  -18                  -18                  -18                  -18                  -18 Ja

Bevillingsgørelse af 
KIT ydelser

SUD Service

3000 - 
Børnefamilier 
med særlige 
behov

Administration udgift

BR 2.6.2022 pkt. 10: I forbindelse 
med justering af pris og 
afregningsmodel i koncern IT er 
budgettet til diverse ydelser ved 
en fejl korrigeret på tværgående 
opgaver. Budgettet 
viderefordeles, så det svarer til 
tidligere afholdte udgifter.

                    -                   -37                 -37                 -37                 -37                 -37                 -37                 -37                 -37                 -37 Ja

Bevillingsgørelse af 
KIT ydelser

SUD Service
3200 - Borgere 
med 
sindslidelser

Administration udgift

BR 2.6.2022 pkt. 10: I forbindelse 
med justering af pris og 
afregningsmodel i koncern IT er 
budgettet til diverse ydelser ved 
en fejl korrigeret på tværgående 
opgaver. Budgettet 
viderefordeles, så det svarer til 
tidligere afholdte udgifter.

                    -                    -17                  -17                  -17                  -17                  -17                  -17                  -17                  -17                  -17 Ja

Bevillingsgørelse af 
KIT ydelser

SUD Service
3200 - Borgere 
med 
sindslidelser

Døgntilbud udgift

BR 2.6.2022 pkt. 10: I forbindelse 
med justering af pris og 
afregningsmodel i koncern IT er 
budgettet til diverse ydelser ved 
en fejl korrigeret på tværgående 
opgaver. Budgettet 
viderefordeles, så det svarer til 
tidligere afholdte udgifter.

                    -                    -15                  -15                  -15                  -15                  -15                  -15                  -15                  -15                  -15 Ja



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2023 P/L)

2024
(2023 P/L)

2025
(2023 P/L)

2026
(2023 P/L)

2027
(2023 P/L)

2028
(2023 P/L)

2029
(2023 P/L)

2030
(2023 P/L)

2031
(2023 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Bevillingsgørelse af 
KIT ydelser

SUD Service
3200 - Borgere 
med 
sindslidelser

Dagtilbud udgift

BR 2.6.2022 pkt. 10: I forbindelse 
med justering af pris og 
afregningsmodel i koncern IT er 
budgettet til diverse ydelser ved 
en fejl korrigeret på tværgående 
opgaver. Budgettet 
viderefordeles, så det svarer til 
tidligere afholdte udgifter.

                    -                       -1                     -1                     -1                     -1                     -1                     -1                     -1                     -1                     -1 Ja

Bevillingsgørelse af 
KIT ydelser

SUD Service
3200 - Borgere 
med 
sindslidelser

Foranst i/u eget 
hjem

udgift

BR 2.6.2022 pkt. 10: I forbindelse 
med justering af pris og 
afregningsmodel i koncern IT er 
budgettet til diverse ydelser ved 
en fejl korrigeret på tværgående 
opgaver. Budgettet 
viderefordeles, så det svarer til 
tidligere afholdte udgifter.

                    -                      -4                    -4                    -4                    -4                    -4                    -4                    -4                    -4                    -4 Ja

Bevillingsgørelse af 
KIT ydelser

SUD Service

3300 - 
Tværgående 
opgaver og 
administration

Fælles 
administration

udgift

BR 2.6.2022 pkt. 10: I forbindelse 
med justering af pris og 
afregningsmodel i koncern IT er 
budgettet til diverse ydelser ved 
en fejl korrigeret på tværgående 
opgaver. Budgettet 
viderefordeles, så det svarer til 
tidligere afholdte udgifter.

                    -                   170                 170                 170                 170                 170                 170                 170                 170                 170 Ja

Ny fordeling af TV03 
- Bølge 2 af robot og 
machinelearning

SUD Service
3210 - Udsatte 
voksne

Administration udgift

BR 31.10.2019 pkt. 9: Ny fordeling 
af TV03 - Bølge 2 af robot og 
machinelearning, så det afspejler 
områderne med det faktiske 
effektiviseringspotentiale.

                    -                   613                 613                 613                 613                 613                 613                 613                 613                 613 Ja

Ny fordeling af TV03 
- Bølge 2 af robot og 
machinelearning

SUD Service
3220 - Borgere 
med handicap

Administration udgift

BR 31.10.2019 pkt. 9: Ny fordeling 
af TV03 - Bølge 2 af robot og 
machinelearning, så det afspejler 
områderne med det faktiske 
effektiviseringspotentiale.

                    -                 -156               -156               -156               -156               -156               -156               -156               -156               -156 Ja

Ny fordeling af TV03 
- Bølge 2 af robot og 
machinelearning

SUD Service

3000 - 
Børnefamilier 
med særlige 
behov

Administration udgift

BR 31.10.2019 pkt. 9: Ny fordeling 
af TV03 - Bølge 2 af robot og 
machinelearning, så det afspejler 
områderne med det faktiske 
effektiviseringspotentiale.

                    -                -320              -320              -320              -320              -320              -320              -320              -320              -320 Ja

Ny fordeling af TV03 
- Bølge 2 af robot og 
machinelearning

SUD Service
3200 - Borgere 
med 
sindslidelser

Administration udgift

BR 31.10.2019 pkt. 9: Ny fordeling 
af TV03 - Bølge 2 af robot og 
machinelearning, så det afspejler 
områderne med det faktiske 
effektiviseringspotentiale.

                    -                 -137               -137               -137               -137               -137               -137               -137               -137               -137 Ja



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2023 P/L)

2024
(2023 P/L)

2025
(2023 P/L)

2026
(2023 P/L)

2027
(2023 P/L)

2028
(2023 P/L)

2029
(2023 P/L)

2030
(2023 P/L)

2031
(2023 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Tilførsel af p/l midler SUD Service

3000 - 
Børnefamilier 
med særlige 
behov

Foranstalt tidlig 
indsats

udgift

Grunden fejl i budgetteringen 
mellem løn og drift, er det udsatte 
børne område ikke blevet 
kompenseret tilstrækkeligt ved 
den årlige pris- og 
lønfremskrivning. Der flyttes 
derfor budget svarende til 12 mio. 
kr. fra tværgående opgaver til 
udsatte børn

                    -            12.000                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   Nej

Tilførsel af p/l midler SUD Service

3300 - 
Tværgående 
opgaver og 
administration

Fælles 
administration

udgift

Grunden fejl i budgetteringen 
mellem løn og drift, er det udsatte 
børne område ikke blevet 
kompenseret tilstrækkeligt ved 
den årlige pris- og 
lønfremskrivning. Der flyttes 
derfor budget svarende til 12 mio. 
kr. fra tværgående opgaver til 
udsatte børn

                    -          -12.000                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   Nej

Pilot Amager – 
Samdrift for 
vicevært og den 
nære arealpleje

SUD Service
3100 - 
Hjemmepleje

Hjemmepleje udgift

BR 31.10.2019 pkt. 9: Omfordeling 
af effektiviseringen vedr. Samdrift 
Amager, som flyttes til de 
konkrete bevillinger, som 
serviceres af Samdrift Amager.

                   -6                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   Nej

Pilot Amager – 
Samdrift for 
vicevært og den 
nære arealpleje

SUD Service
3210 - Udsatte 
voksne

Døgntilbud udgift

BR 31.10.2019 pkt. 9: Omfordeling 
af effektiviseringen vedr. Samdrift 
Amager, som flyttes til de 
konkrete bevillinger, som 
serviceres af Samdrift Amager.

                -29                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   Nej

Pilot Amager – 
Samdrift for 
vicevært og den 
nære arealpleje

SUD Service
3210 - Udsatte 
voksne

Herberg udgift

BR 31.10.2019 pkt. 9: Omfordeling 
af effektiviseringen vedr. Samdrift 
Amager, som flyttes til de 
konkrete bevillinger, som 
serviceres af Samdrift Amager.

                -35                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   Nej

Pilot Amager – 
Samdrift for 
vicevært og den 
nære arealpleje

SUD Service
3220 - Borgere 
med handicap

Døgntilbud udgift

BR 31.10.2019 pkt. 9: Omfordeling 
af effektiviseringen vedr. Samdrift 
Amager, som flyttes til de 
konkrete bevillinger, som 
serviceres af Samdrift Amager.

              -150                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2023 P/L)

2024
(2023 P/L)

2025
(2023 P/L)

2026
(2023 P/L)

2027
(2023 P/L)

2028
(2023 P/L)

2029
(2023 P/L)

2030
(2023 P/L)

2031
(2023 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Pilot Amager – 
Samdrift for 
vicevært og den 
nære arealpleje

SUD Service
3200 - Borgere 
med 
sindslidelser

Døgntilbud udgift

BR 31.10.2019 pkt. 9: Omfordeling 
af effektiviseringen vedr. Samdrift 
Amager, som flyttes til de 
konkrete bevillinger, som 
serviceres af Samdrift Amager.

                -86                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   Nej

Pilot Amager – 
Samdrift for 
vicevært og den 
nære arealpleje

SUD Service

3300 - 
Tværgående 
opgaver og 
administration

Fælles 
administration

udgift

BR 31.10.2019 pkt. 9: Omfordeling 
af effektiviseringen vedr. Samdrift 
Amager, som flyttes til de 
konkrete bevillinger, som 
serviceres af Samdrift Amager.

               305                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   Nej

Arbejder Adlers hus SUD Service
3100 - 
Hjemmepleje

Hjemmepleje udgift

Budget til betaling af 16 
aflastningspladser under 
Arbejder Adlers Hus er placeret i 
Hjemmeplejen, mens betalingen 
foretages under Udsatte Voksne, 
hvorfor budgettet flyttes.

                    -           -11.542                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   Nej

Arbejder Adlers hus SUD Service
3210 - Udsatte 
voksne

Foranst i/u eget 
hjem

udgift

Budget til betaling af 16 
aflastningspladser under 
Arbejder Adlers Hus er placeret i 
Hjemmeplejen, mens betalingen 
foretages under Udsatte Voksne, 
hvorfor budgettet flyttes.

                    -             11.542                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   Nej

Belysningspakke 2e SUD Service
3220 - Borgere 
med handicap

Dagtilbud udgift

BR 7.10.2021 pkt. 6: Omfordeling 
af effektiviseringen vedr. 
belysningspakke 2e, som flyttes til 
de konkrete bevillinger, som får 
skiftet belysningskilde til LED.

                    -                   -47                 -47                 -47                 -47                 -47                 -47                 -47                 -47                 -47 Ja

Belysningspakke 2e SUD Service
3200 - Borgere 
med 
sindslidelser

Administration udgift

BR 7.10.2021 pkt. 6: Omfordeling 
af effektiviseringen vedr. 
belysningspakke 2e, som flyttes til 
de konkrete bevillinger, som får 
skiftet belysningskilde til LED.

                    -                   -48                 -48                 -48                 -48                 -48                 -48                 -48                 -48                 -48 Ja

Belysningspakke 2e SUD Service

3300 - 
Tværgående 
opgaver og 
administration

Fælles 
administration

udgift

BR 7.10.2021 pkt. 6: Omfordeling 
af effektiviseringen vedr. 
belysningspakke 2e, som flyttes til 
de konkrete bevillinger, som får 
skiftet belysningskilde til LED.

                    -                     95                   95                   95                   95                   95                   95                   95                   95                   95 Ja



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2023 P/L)

2024
(2023 P/L)

2025
(2023 P/L)

2026
(2023 P/L)

2027
(2023 P/L)

2028
(2023 P/L)

2029
(2023 P/L)

2030
(2023 P/L)

2031
(2023 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Etableringshjælp til 
borgere fra herberg 
til egen bolig

SUD Service
3210 - Udsatte 
voksne

Sociale tilbud udgift

BR 5.5.22 pkt. 4: Midlerne til en af 
indsatserne i "SO13 
Huslejetilskud og pilotprojekt på 
hjemløseområde" fra 
overførselssagen 21/22 gives 
som § 18 midler under 
tværgående opgaver og 
administration

             -400                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   Nej

Etableringshjælp til 
borgere fra herberg 
til egen bolig

SUD Service

3300 - 
Tværgående 
opgaver og 
administration

Øvrige sociale 
formål

udgift

BR 5.5.22 pkt. 4: Midlerne til en af 
indsatserne i "SO13 
Huslejetilskud og pilotprojekt på 
hjemløseområde" fra 
overførselssagen 21/22 gives 
som § 18 midler under 
tværgående opgaver og 
administration

               400                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   Nej

Modificeret ACT SUD Service
3210 - Udsatte 
voksne

Foranst i/u eget 
hjem

udgift

SUD 21.4.2021 pkt. 6: 
Socialudvalget besluttede at 
videreføre bevillingen til 
Modificeret ACT varigt med 
overskydende provenu fra nye og 
tidligere effektiviseringer i 
budget 2022.

                    -                1.021              1.021              1.021              1.021              1.021              1.021              1.021              1.021              1.021 Ja

Modificeret ACT SUD Service

3300 - 
Tværgående 
opgaver og 
administration

Fælles 
administration

udgift

SUD 21.4.2021 pkt. 6: 
Socialudvalget besluttede at 
videreføre bevillingen til 
Modificeret ACT varigt med 
overskydende provenu fra nye og 
tidligere effektiviseringer i 
budget 2022.

                    -              -1.021            -1.021            -1.021            -1.021            -1.021            -1.021            -1.021            -1.021            -1.021 Ja

BC34-
Implementering af 
driftsoptimerende 
tiltag på CAS

SUD Service
3220 - Borgere 
med handicap

Døgntilbud udgift

BR 02.06.2022, pkt. 10: 
Omfordeling af 
investeringsmidler i BC34 - 
Implementering af 
driftsoptimerende tiltag. 
Budgettet udmeldes fra HR til 
driftsnære metodeløsninger på 
udførerområdet.

                  75                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   Nej

BC34-
Implementering af 
driftsoptimerende 
tiltag på CAS

SUD Service

3300 - 
Tværgående 
opgaver og 
administration

Fælles 
administration

udgift

BR 02.06.2022, pkt. 10: 
Omfordeling af 
investeringsmidler i BC34 - 
Implementering af 
driftsoptimerende tiltag. 
Budgettet udmeldes fra HR til 
driftsnære metodeløsninger på 
udførerområdet.

                -75                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2023 P/L)

2024
(2023 P/L)

2025
(2023 P/L)

2026
(2023 P/L)

2027
(2023 P/L)

2028
(2023 P/L)

2029
(2023 P/L)

2030
(2023 P/L)

2031
(2023 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Balancesag ifm. 2. 
kvartalsprognose

SUD Service
3220 - Borgere 
med handicap

Døgntilbud udgift

SUD d. 17.8.2022 pkt. 7: 
Socialudvalget besluttede med 
kvartalsprognosen pr. august at 
flytte 6 mio. kr. etårigt fra 
tværgående opgaver og 
administration til borgere med 
handicap.

           4.400                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   Nej

Balancesag ifm. 2. 
kvartalsprognose

SUD Service
3220 - Borgere 
med handicap

Sociale tilbud udgift

SUD d. 17.8.2022 pkt. 7: 
Socialudvalget besluttede med 
kvartalsprognosen pr. august at 
flytte 6 mio. kr. etårigt fra 
tværgående opgaver og 
administration til borgere med 
handicap.

            1.600                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   Nej

Balancesag ifm. 2. 
kvartalsprognose

SUD Service

3300 - 
Tværgående 
opgaver og 
administration

Fælles 
administration

udgift

SUD d. 17.8.2022 pkt. 7: 
Socialudvalget besluttede med 
kvartalsprognosen pr. august at 
flytte 6 mio. kr. etårigt fra 
tværgående opgaver og 
administration til borgere med 
handicap.

         -6.000                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   Nej

Skolen på 
Strandboulevarden - 
Forskringssag

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, 
anlæg

Byggeri udgift

I forbindelse med fjernelse af 
asfalt, på kælderdæk under fortov 
mod Lindenovsgade, blev 
tagpapmembran (og isolering) 
beskadiget. Der er tegnet en 
forskring som kommer til 
udbetaling til dækning af 
udbedring af skaderne

                  50                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   Nej

Skolen på 
Strandboulevarden - 
Forskringssag

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, 
anlæg

Byggeri Indtægt

I forbindelse med fjernelse af 
asfalt, på kælderdæk under fortov 
mod Lindenovsgade, blev 
tagpapmembran (og isolering) 
beskadiget. Der er tegnet en 
forskring som kommer til 
udbetaling til dækning af 
udbedring af skaderne

                -50                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   Nej

Forlig - Peder Lykke 
Skole

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, 
anlæg

Byggeri udgift

Der er indgået et forlig med 
bygherrerådgiver på projektet. 
Rådgiver medgiver at de har 
været med til at fordyrer 
projektet. Rådgiver udbetaler et 
ersatningsbeløb til dækning af de 
ekstra udgifter

           5.200                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2023 P/L)

2024
(2023 P/L)

2025
(2023 P/L)

2026
(2023 P/L)

2027
(2023 P/L)

2028
(2023 P/L)

2029
(2023 P/L)

2030
(2023 P/L)

2031
(2023 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Forlig - Peder Lykke 
Skole

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, 
anlæg

Byggeri Indtægt

Der er indgået et forlig med 
bygherrerådgiver på projektet. 
Rådgiver medgiver at de har 
været med til at fordyrer 
projektet. Rådgiver udbetaler et 
ersatningsbeløb til dækning af de 
ekstra udgifter

         -5.200                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   Nej

Ringertoften 
Daginstitution, Kloak

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, 
anlæg

Byggeri udgift

Overførsel af finansiering til 
udbedring af kloakken i 
forbindelse med byggeriet ved 
Ringertoften Daginstitution til 
Byggeri København fra 
Københavns Ejendomme &g 
Indkøb (Overførselssagen 2017-
2018 - ØK26 
klimatilpasningspakke)

            1.053                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   Nej

Ringertoften 
Daginstitution, Kloak

ØU Anlæg

3161 - Byggeri 
København, 
eksekvering af 
anlæg

Byggeri udgift

Overførsel af finansiering til 
udbedring af kloakken i 
forbindelse med byggeriet ved 
Ringertoften Daginstitution til 
Byggeri København fra 
Københavns Ejendomme &g 
Indkøb (Overførselssagen 2017-
2018 - ØK26 
klimatilpasningspakke)

                  34                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   Nej

Ringertoften 
Daginstitution, Kloak

ØU Anlæg
3172 - KEID, GB 
til vedligehold, 
anlæg

Ejd. vedl. og tek. 
drift

udgift

Overførsel af finansiering til 
udbedring af kloakken i 
forbindelse med byggeriet ved 
Ringertoften Daginstitution til 
Byggeri København fra 
Københavns Ejendomme &g 
Indkøb (Overførselssagen 2017-
2018 - ØK26 
klimatilpasningspakke)

          -1.087                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   Nej

Overførsel af 
Arbejdsskade fra KS 
til KEID   ØU Service

1174 - KEID 
Fællesordninge
r

KK-arbejdsskade udgift
Restoverførsel for 
arbejdsskadeordningen fra KS til 
KEID, tømning af budget i KS

                     7                   29                   29                   29                   29                   29                   29                724                696                696 Ja

Overførsel af 
Arbejdsskade fra KS 
til KEID   ØU Service

1197 - 
Koncernservice 
fællesordninger
, Service

Administrative 
fællesudgifter

udgift
Restoverførsel for 
arbejdsskadeordningen fra KS til 
KEID, tømning af budget i KS

                   -7                 -29                 -29                 -29                 -29                 -29                 -29              -724              -696              -696 Ja

KEID_Telefoni 
fællesordning

ØU Service
1170 - KEID, 
Service

Administrative 
fællesudgifter

udgift

I forbindelse med 
konstitueringsaftalen efter valget i 
2021 blev det besluttet at flytte en 
række opgaver indenfor fælles 
telefoni til KIT. Opkrævning for 
telefoni bevillingsgøres efter det 
er overflyttet til KIT.

                   -8                    -8                    -8                    -8                    -8                    -8                    -8                    -8                    -8                    -8 Ja



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2023 P/L)

2024
(2023 P/L)

2025
(2023 P/L)

2026
(2023 P/L)

2027
(2023 P/L)

2028
(2023 P/L)

2029
(2023 P/L)

2030
(2023 P/L)

2031
(2023 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

KEID_Telefoni 
fællesordning

ØU Service

1197 - 
Koncernservice 
fællesordninger
, Service

IT udgift

I forbindelse med 
konstitueringsaftalen efter valget i 
2021 blev det besluttet at flytte en 
række opgaver indenfor fælles 
telefoni til KIT. Opkrævning for 
telefoni bevillingsgøres efter det 
er overflyttet til KIT.

                     8                      8                      8                      8                      8                      8                      8                      8                      8                      8 Ja

Rådhuset_Telefoni 
fællesordning

ØU Service

1118 - 
Økonomisk 
forvaltning 
service

Administrative 
fællesudgifter

udgift

I forbindelse med 
konstitueringsaftalen efter valget i 
2021 blev det besluttet at flytte en 
række opgaver indenfor fælles 
telefoni til KIT. Opkrævning for 
telefoni bevillingsgøres efter det 
er overflyttet til KIT.

                -45                 -45                 -45                 -45                 -45                 -45                 -45                 -45                 -45                 -45 Ja

Rådhuset_Telefoni 
fællesordning

ØU Service

1197 - 
Koncernservice 
fællesordninger
, Service

IT udgift

I forbindelse med 
konstitueringsaftalen efter valget i 
2021 blev det besluttet at flytte en 
række opgaver indenfor fælles 
telefoni til KIT. Opkrævning for 
telefoni bevillingsgøres efter det 
er overflyttet til KIT.

                  45                   45                   45                   45                   45                   45                   45                   45                   45                   45 Ja

KEID justering af pris- 
og afregningsmodel 
for KIT KS

ØU Service
1190 - 
Koncernservice, 
service

Administrative 
fællesudgifter

udgift

KIT har fået en ny bevilling på it-
ydelser og KEID skal afgive 
budget. Det budget vi opkræver 
på Facility Management for 
fordelt forbrug, nedskrives nu 
pga. bevillingen.

                -30                 -32                 -32                 -32                 -32                 -32                 -32                 -32                 -32                 -32 Ja

KEID justering af pris- 
og afregningsmodel 
for KIT KS

ØU Service
1191 - Koncern 
IT, Service

Administrative 
fællesudgifter

udgift

KIT har fået en ny bevilling på it-
ydelser og KEID skal afgive 
budget. Det budget vi opkræver 
på Facility Management for 
fordelt forbrug, nedskrives nu 
pga. bevillingen.

                  30                   32                   32                   32                   32                   32                   32                   32                   32                   32 Ja

KEID justering af pris- 
og afregningsmodel 
for KIT KS

ØU Service
1170 - KEID, 
Service

Administrative 
fællesudgifter

udgift

KIT har fået en ny bevilling på it-
ydelser og KEID skal afgive 
budget. Det budget vi opkræver 
på Facility Management for 
fordelt forbrug, nedskrives nu 
pga. bevillingen.

                771                809                809                809                809                809                809                809                809                809 Ja

KEID justering af pris- 
og afregningsmodel 
for KIT KS

ØU Service
1191 - Koncern 
IT, Service

Administrative 
fællesudgifter

udgift

KIT har fået en ny bevilling på it-
ydelser og KEID skal afgive 
budget. Det budget vi opkræver 
på Facility Management for 
fordelt forbrug, nedskrives nu 
pga. bevillingen.

              -771              -809              -809              -809              -809              -809              -809              -809              -809              -809 Ja



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2023 P/L)

2024
(2023 P/L)

2025
(2023 P/L)

2026
(2023 P/L)

2027
(2023 P/L)

2028
(2023 P/L)

2029
(2023 P/L)

2030
(2023 P/L)

2031
(2023 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Ny fælles 
onboardingplatform 
i Københavns 
Kommune

ØU Service
1170 - KEID, 
Service

Administrative 
fællesudgifter

udgift

Finanisering af varig drift i 
investeringsforslag vedrørende 
Ny fælles onboardingplatform i 
Københavns Kommune.

                    -                  -114                -114                -114                -114                -114                -114                -114                -114                -114 Ja

Ny fælles 
onboardingplatform 
i Københavns 
Kommune

ØU Service
1190 - 
Koncernservice, 
service

Administrative 
fællesudgifter

udgift

Finanisering af varig drift i 
investeringsforslag vedrørende 
Ny fælles onboardingplatform i 
Københavns Kommune.

                    -                    114                  114                  114                  114                  114                  114                  114                  114                  114 Ja

Ny fælles 
onboardingplatform 
i Københavns 
Kommune

ØU Service
1160 - Byggeri 
København, 
drift

Administrative 
fællesudgifter

udgift

Finanisering af varig drift i 
investeringsforslag vedrørende 
Ny fælles onboardingplatform i 
Københavns Kommune.

                    -                      -8                    -8                    -8                    -8                    -8                    -8                    -8                    -8                    -8 Ja

Ny fælles 
onboardingplatform 
i Københavns 
Kommune

ØU Service
1190 - 
Koncernservice, 
service

Administrative 
fællesudgifter

udgift

Finanisering af varig drift i 
investeringsforslag vedrørende 
Ny fælles onboardingplatform i 
Københavns Kommune.

                    -                        8                      8                      8                      8                      8                      8                      8                      8                      8 Ja

Ny fælles 
onboardingplatform 
i Københavns 
Kommune

ØU Service

1118 - 
Økonomisk 
forvaltning 
service

Administrative 
fællesudgifter

udgift

Finanisering af varig drift i 
investeringsforslag vedrørende 
Ny fælles onboardingplatform i 
Københavns Kommune.

                    -                   -87                 -87                 -87                 -87                 -87                 -87                 -87                 -87                 -87 Ja

Ny fælles 
onboardingplatform 
i Københavns 
Kommune

ØU Service
1190 - 
Koncernservice, 
service

Administrative 
fællesudgifter

udgift

Finanisering af varig drift i 
investeringsforslag vedrørende 
Ny fælles onboardingplatform i 
Københavns Kommune.

                    -                     87                   87                   87                   87                   87                   87                   87                   87                   87 Ja

Arenakvarterets 
skole, HOFOR 
ekstraarbejder

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, 
anlæg

Byggeri udgift

I forbindelse med byggeriet af 
Arenakvarterets skole har HOFOR 
fået mulighed for at anlægge 
forsyningslinjer ind over 
byggefeltet. Omkostninger 
afholdes af Københavns 
Kommune og HOFOR faktureres 
for deres andel af 
omkostningerne.

                614                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   Nej

Arenakvarterets 
skole, HOFOR 
ekstraarbejder

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, 
anlæg

Byggeri Indtægt

I forbindelse med byggeriet af 
Arenakvarterets skole har HOFOR 
fået mulighed for at anlægge 
forsyningslinjer ind over 
byggefeltet. Omkostninger 
afholdes af Københavns 
Kommune og HOFOR faktureres 
for deres andel af 
omkostningerne.

              -614                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2023 P/L)

2024
(2023 P/L)

2025
(2023 P/L)

2026
(2023 P/L)

2027
(2023 P/L)

2028
(2023 P/L)

2029
(2023 P/L)

2030
(2023 P/L)

2031
(2023 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

SKIB; Artillerivej 57; 
Omlægning af 
jordledninger

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, 
anlæg

Byggeri udgift

Overførsel af finansiering til 
omlægning af jordledninger i 
forbindelse med byggeriet ved 
SKIB, Artillerivej 57 til Byggeri 
København fra Københavns 
Ejendomme &g Indkøb 
(Budgetaftale 2018 ØK3 Ny 
styringsmodel for vedligehold af 
kommunens bygninger)

            1.563                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   Nej

SKIB; Artillerivej 57; 
Omlægning af 
jordledninger

ØU Anlæg

3161 - Byggeri 
København, 
eksekvering af 
anlæg

Byggeri udgift

Overførsel af finansiering til 
omlægning af jordledninger i 
forbindelse med byggeriet ved 
SKIB, Artillerivej 57 til Byggeri 
København fra Københavns 
Ejendomme &g Indkøb 
(Budgetaftale 2018 ØK3 Ny 
styringsmodel for vedligehold af 
kommunens bygninger)

                  50                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   Nej

SKIB; Artillerivej 57; 
Omlægning af 
jordledninger

ØU Anlæg
3172 - KEID, GB 
til vedligehold, 
anlæg

Ejd. vedl. og tek. 
drift

udgift

Overførsel af finansiering til 
omlægning af jordledninger i 
forbindelse med byggeriet ved 
SKIB, Artillerivej 57 til Byggeri 
København fra Københavns 
Ejendomme &g Indkøb 
(Budgetaftale 2018 ØK3 Ny 
styringsmodel for vedligehold af 
kommunens bygninger)

           -1.613                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   Nej

Fælles Agil 
Udviklingsmodel i 
KK

ØU Service

1118 - 
Økonomisk 
forvaltning 
service

Administrative 
fællesudgifter

udgift

Budgetflyt vedr. "Agil 
udviklingsmodel" til Koncern IT, 
hvor alle deltagende forvaltninger 
bidrager til finansieringen. 
Modellen har til formål at øge 
effektiviseringen, kvaliteten og 
professionaliseringen af KK's 
projekter og leverancer.

               -117                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   Nej

Opkrævning ifm. 
Agil 
Udviklingsmodel 
hos KIT ØKF

ØU Service
1191 - Koncern 
IT, Service

IT udgift

Budgetflyt vedr. "Agil 
udviklingsmodel" til Koncern IT, 
hvor alle deltagende forvaltninger 
bidrager til finansieringen. 
Modellen har til formål at øge 
effektiviseringen, kvaliteten og 
professionaliseringen af KK's 
projekter og leverancer.

                 117                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2023 P/L)

2024
(2023 P/L)

2025
(2023 P/L)

2026
(2023 P/L)

2027
(2023 P/L)

2028
(2023 P/L)

2029
(2023 P/L)

2030
(2023 P/L)

2031
(2023 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Rettelse af art på 
refusering fra 
Aarhus og Lyreco

ØU Service
1170 - KEID, 
Service

Administrative 
fællesudgifter

udgift

Budgettet blev tildelt som en 
indtægtsbevilling, men midlerne 
er en refundering af udgifter og 
skal derfor ligge på en udgiftsart 
og ikke en indtægtsart.

      -24.296                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   Nej

Rettelse af art på 
refusering fra 
Aarhus og Lyreco

ØU Service
1170 - KEID, 
Service

Administrative 
fællesudgifter

Indtægt

Budgettet blev tildelt som en 
indtægtsbevilling, men midlerne 
er en refundering af udgifter og 
skal derfor ligge på en udgiftsart 
og ikke en indtægtsart.

        24.296                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   Nej

Restbevilling vedr. 
tilbagekøb

ØU Anlæg

3175 - KEID, 
Køb af 
ejendomme og 
grunde anlæg

Ejd.handler/rettig
heder

udgift

Mindreforbrug vedr. tilbagekøb 
overføres til nyt projekt, da der er 
mindre udeståender i sagen - jf. 
fællesadministrativ 
forretningsgang for anlæg.

                -28                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   Nej

Restbevilling vedr. 
tilbagekøb overføres 
til nyt projekt

ØU Anlæg

3175 - KEID, 
Køb af 
ejendomme og 
grunde anlæg

Ejd.handler/rettig
heder

udgift

Mindreforbrug vedr. tilbagekøb 
overføres til nyt projekt, da der er 
mindre udeståender i sagen - jf. 
fællesadministrativ 
forretningsgang for anlæg.

                  28                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   Nej

Anlæggelse af højre 
svingbane, Skole på 
Sluseholmen

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, 
anlæg

Byggeri udgift

Midler til anlæggelse af en højre 
svingbane i forbindelse med 
Skole på Sluseholmen. Grunden 
er oprindeligt købt i 2019 (BR 
30.11.2017), og beløbet er en 
tilbagebetaling fra sælger for 
deres andel af svingbanen.

           2.024                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   Nej

Anlæggelse af højre 
svingbane, Skole på 
Sluseholmen

ØU Anlæg

3175 - KEID, 
Køb af 
ejendomme og 
grunde anlæg

Ejd.handler/rettig
heder

udgift

Midler til anlæggelse af en højre 
svingbane i forbindelse med 
Skole på Sluseholmen. Grunden 
er oprindeligt købt i 2019 (BR 
30.11.2017), og beløbet er en 
tilbagebetaling fra sælger for 
deres andel af svingbanen.

         -2.024                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   Nej

Justering af pris- og 
afregningsmodel i 
Koncern IT_

ØU Service
1170 - KEID, 
Service

Administrative 
fællesudgifter

udgift

Økonomikredsen besluttede på 
sit møde d. 29.10.2021 at 
bevillingsgøre en række af 
Koncern ITs ydelser. 
Forvaltningen får leveret samme 
ydelser, men uden afregning.

                  34                   35                   35                   35                   35                   35                   35                   35                   35                   35 Ja



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2023 P/L)

2024
(2023 P/L)

2025
(2023 P/L)

2026
(2023 P/L)

2027
(2023 P/L)

2028
(2023 P/L)

2029
(2023 P/L)

2030
(2023 P/L)

2031
(2023 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Justering af pris- og 
afregningsmodel i 
Koncern IT

ØU Service
1171 - KEID, GB 
til vedligehold 
service

Ejd. vedl. og tek. 
drift

udgift

Økonomikredsen besluttede på 
sit møde d. 29.10.2021 at 
bevillingsgøre en række af 
Koncern ITs ydelser. 
Forvaltningen får leveret samme 
ydelser, men uden afregning.

                -34                 -35                 -35                 -35                 -35                 -35                 -35                 -35                 -35                 -35 Ja

Tilbageførsel af 
beløb for 
Energipakke ifm. ny 
KIT-bevilling

ØU Service
1170 - KEID, 
Service

Administrative 
fællesudgifter

udgift

Koncernservice tilbagefører 
beløb for Energipakke, der ved fejl 
er overført af KEID ifm. justering af 
pris- og afregningsmodel i 
Koncern IT

                126                 132                 132                 132                 132                 132                 132                 132                 132                 132 Ja

Tilbageførsel af 
beløb for 
Energipakke ifm. ny 
KIT-bevilling

ØU Service
1191 - Koncern 
IT, Service

Administrative 
fællesudgifter

udgift

Koncernservice tilbagefører 
beløb for Energipakke, der ved fejl 
er overført af KEID ifm. justering af 
pris- og afregningsmodel i 
Koncern IT

              -126               -132               -132               -132               -132               -132               -132               -132               -132               -132 Ja

KS Fællesordning 
telefoni

ØU Service
1190 - 
Koncernservice, 
service

Administrative 
fællesudgifter

udgift

Kommunens budget og udgifter 
til telefonabonnementer har hidtil 
været placeret i de enkelte 
forvaltninger, men samles i 
Koncernservice fra 2022 og frem.

              -314               -314               -314               -314               -314               -314               -314               -314               -314               -314 Ja

KS_Telefoni 
fællesordning jf juni 
ind 2022 - B

ØU Service

1197 - 
Koncernservice 
fællesordninger
, Service

IT udgift

Kommunens budget og udgifter 
til telefonabonnementer har hidtil 
været placeret i de enkelte 
forvaltninger, men samles i 
Koncernservice fra 2022 og frem.

                314                 314                 314                 314                 314                 314                 314                 314                 314                 314 Ja

Bevillingsgørelse af 
KIT’s betaling for LS

ØU Service
1190 - 
Koncernservice, 
service

Administrative 
fællesudgifter

udgift
Bevillingsgørelse af Koncern IT’s 
betaling for Ledelsessekretariatet

           9.652            9.403            9.403            9.403            9.403            9.403            9.403            9.403            9.403            9.403 Ja

Bevillingsgørelse af 
KIT’s betaling for LS

ØU Service
1191 - Koncern 
IT, Service

IT udgift
Bevillingsgørelse af Koncern IT’s 
betaling for Ledelsessekretariatet

         -9.652          -9.403          -9.403          -9.403          -9.403          -9.403          -9.403          -9.403          -9.403          -9.403 Ja

Tilbagerulning af 
effektivisering, 
Samlokalisering II

ØU Service

1118 - 
Økonomisk 
forvaltning 
service

Administrative 
fællesudgifter

udgift

Ifm. udskydelse af Ottiliahus i 
Samlokaliseringscase II og ryk af 
budget i augustindstillingen, er 
effektivisering hos CFØ blevet 
tilbagerullet.

                    -                     32                   32                   32                   32                   32                   32                   32                   32                   32 Ja

Tilbagerulning af 
effektivisering, 
Samlokalisering II

ØU Service
1170 - KEID, 
Service

Administrative 
fællesudgifter

udgift

Ifm. udskydelse af Ottiliahus i 
Samlokaliseringscase II og ryk af 
budget i augustindstillingen, er 
effektivisering hos CFØ blevet 
tilbagerullet.

                    -                   -32                 -32                 -32                 -32                 -32                 -32                 -32                 -32                 -32 Ja



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2023 P/L)

2024
(2023 P/L)

2025
(2023 P/L)

2026
(2023 P/L)

2027
(2023 P/L)

2028
(2023 P/L)

2029
(2023 P/L)

2030
(2023 P/L)

2031
(2023 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Ny fælles 
onboardingplatform 
i Københavns 
Kommune

ØU Service
1190 - 
Koncernservice, 
service

Administrative 
fællesudgifter

udgift

Finanisering af varig drift i 
investeringsforslag vedrørende 
Ny fælles onboardingplatform i 
Københavns Kommune.

                    -                     79                   79                   79                   79                   79                   79                   79                   79                   79 Ja

Ny fælles 
onboardingplatform 
i Københavns 
Kommune

ØU Service
1191 - Koncern 
IT, Service

Administrative 
fællesudgifter

udgift

Finanisering af varig drift i 
investeringsforslag vedrørende 
Ny fælles onboardingplatform i 
Københavns Kommune.

                    -                   -79                 -79                 -79                 -79                 -79                 -79                 -79                 -79                 -79 Ja

Håndtering af p/l 
korrektion i 2022

ØU Service
1112 - Fælles 
rammepuljer 
service

Administrative 
fællesudgifter

udgift

På grund af den ekstraordinære 
prisudvikling er forvaltningerne 
blevet kompenseret. 
Økonomiforvaltningens andel 
fordeles svarende til Center for 
Økonomis beregning på 
bevillinger, hvilket er godkendt af 
Økonomiforvaltningens direktør.

            2.164                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   Nej

Håndtering af p/l 
korrektion i 2022

ØU Service
1115 - Indtægter 
fra rettigheder

Ejd.handler/rettig
heder

udgift

På grund af den ekstraordinære 
prisudvikling er forvaltningerne 
blevet kompenseret. 
Økonomiforvaltningens andel 
fordeles svarende til Center for 
Økonomis beregning på 
bevillinger, hvilket er godkendt af 
Økonomiforvaltningens direktør.

           -1.521                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   Nej

Håndtering af p/l 
korrektion i 2022

ØU Service

1118 - 
Økonomisk 
forvaltning 
service

Administrative 
fællesudgifter

udgift

På grund af den ekstraordinære 
prisudvikling er forvaltningerne 
blevet kompenseret. 
Økonomiforvaltningens andel 
fordeles svarende til Center for 
Økonomis beregning på 
bevillinger, hvilket er godkendt af 
Økonomiforvaltningens direktør.

           5.749                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2023 P/L)

2024
(2023 P/L)

2025
(2023 P/L)

2026
(2023 P/L)

2027
(2023 P/L)

2028
(2023 P/L)

2029
(2023 P/L)

2030
(2023 P/L)

2031
(2023 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Håndtering af p/l 
korrektion i 2022

ØU Service
1180 - 
Lokaludvalg 
service

Puljer udgift

På grund af den ekstraordinære 
prisudvikling er forvaltningerne 
blevet kompenseret. 
Økonomiforvaltningens andel 
fordeles svarende til Center for 
Økonomis beregning på 
bevillinger, hvilket er godkendt af 
Økonomiforvaltningens direktør.

               764                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   Nej

Håndtering af p/l 
korrektion i 2022

ØU Service

1118 - 
Økonomisk 
forvaltning 
service

Administrative 
fællesudgifter

udgift

På grund af den ekstraordinære 
prisudvikling er forvaltningerne 
blevet kompenseret. 
Økonomiforvaltningens andel 
fordeles svarende til Center for 
Økonomis beregning på 
bevillinger, hvilket er godkendt af 
Økonomiforvaltningens direktør.

      -22.284                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   Nej

Håndtering af p/l 
korrektion i 2022

ØU Service

1130 - Fælles 
Tjenestemands
pensioner 
service

Administrative 
fællesudgifter

udgift

På grund af den ekstraordinære 
prisudvikling er forvaltningerne 
blevet kompenseret. 
Økonomiforvaltningens andel 
fordeles svarende til Center for 
Økonomis beregning på 
bevillinger, hvilket er godkendt af 
Økonomiforvaltningens direktør.

           2.026                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   Nej

Håndtering af p/l 
korrektion i 2022

ØU Service
1140 - Vederlag 
og 
rykkergebyrer

Administrative 
fællesudgifter

udgift

På grund af den ekstraordinære 
prisudvikling er forvaltningerne 
blevet kompenseret. 
Økonomiforvaltningens andel 
fordeles svarende til Center for 
Økonomis beregning på 
bevillinger, hvilket er godkendt af 
Økonomiforvaltningens direktør.

           -1.510                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2023 P/L)

2024
(2023 P/L)

2025
(2023 P/L)

2026
(2023 P/L)

2027
(2023 P/L)

2028
(2023 P/L)

2029
(2023 P/L)

2030
(2023 P/L)

2031
(2023 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Håndtering af p/l 
korrektion i 2022

ØU Service
1160 - Byggeri 
København, 
drift

Administrative 
fællesudgifter

udgift

På grund af den ekstraordinære 
prisudvikling er forvaltningerne 
blevet kompenseret. 
Økonomiforvaltningens andel 
fordeles svarende til Center for 
Økonomis beregning på 
bevillinger, hvilket er godkendt af 
Økonomiforvaltningens direktør.

                133                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   Nej

Håndtering af p/l 
korrektion i 2022

ØU Service
1170 - KEID, 
Service

Administrative 
fællesudgifter

udgift

På grund af den ekstraordinære 
prisudvikling er forvaltningerne 
blevet kompenseret. 
Økonomiforvaltningens andel 
fordeles svarende til Center for 
Økonomis beregning på 
bevillinger, hvilket er godkendt af 
Økonomiforvaltningens direktør.

          -3.231                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   Nej

Håndtering af p/l 
korrektion i 2022

ØU Service
1171 - KEID, GB 
til vedligehold 
service

Ejd. vedl. og tek. 
drift

udgift

På grund af den ekstraordinære 
prisudvikling er forvaltningerne 
blevet kompenseret. 
Økonomiforvaltningens andel 
fordeles svarende til Center for 
Økonomis beregning på 
bevillinger, hvilket er godkendt af 
Økonomiforvaltningens direktør.

         10.827                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   Nej

Håndtering af p/l 
korrektion i 2022

ØU Service
1190 - 
Koncernservice, 
service

Administrative 
fællesudgifter

udgift

På grund af den ekstraordinære 
prisudvikling er forvaltningerne 
blevet kompenseret. 
Økonomiforvaltningens andel 
fordeles svarende til Center for 
Økonomis beregning på 
bevillinger, hvilket er godkendt af 
Økonomiforvaltningens direktør.

           2.689                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2023 P/L)

2024
(2023 P/L)

2025
(2023 P/L)

2026
(2023 P/L)

2027
(2023 P/L)

2028
(2023 P/L)

2029
(2023 P/L)

2030
(2023 P/L)

2031
(2023 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Håndtering af p/l 
korrektion i 2022

ØU Service
1191 - Koncern 
IT, Service

Administrative 
fællesudgifter

udgift

På grund af den ekstraordinære 
prisudvikling er forvaltningerne 
blevet kompenseret. 
Økonomiforvaltningens andel 
fordeles svarende til Center for 
Økonomis beregning på 
bevillinger, hvilket er godkendt af 
Økonomiforvaltningens direktør.

         -4.097                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   Nej

Håndtering af p/l 
korrektion i 2022

ØU Service

1197 - 
Koncernservice 
fællesordninger
, Service

Administrative 
fællesudgifter

udgift

På grund af den ekstraordinære 
prisudvikling er forvaltningerne 
blevet kompenseret. 
Økonomiforvaltningens andel 
fordeles svarende til Center for 
Økonomis beregning på 
bevillinger, hvilket er godkendt af 
Økonomiforvaltningens direktør.

            8.291                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   Nej

Sundholm, Asbest - 
dækning af 
merforbrug ved 
anlægsregnskab

ØU Anlæg
3170 - KEID, 
Anlæg

Ejd. vedl. og tek. 
drift

udgift

Sundholm, Asbest - dækning af 
merforbrug ved anlægsregnskab 
grundet større asbest fund end 
oprindeligt forudsat 
(Budgetaftale 2020 - ØK54 
Asbest på Sundholm)

               427                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   Nej

Sundholm, Asbest - 
dækning af 
merforbrug ved 
anlægsregnskab

ØU Anlæg
3172 - KEID, GB 
til vedligehold, 
anlæg

Ejd. vedl. og tek. 
drift

udgift

Sundholm, Asbest - dækning af 
merforbrug ved anlægsregnskab 
grundet større asbest fund end 
oprindeligt forudsat 
(Budgetaftale 2020 - ØK54 
Asbest på Sundholm)

             -427                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   Nej

Omplacering af 
nedtagning af 
Dyvekeskolen, 
Pavilloner

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, 
anlæg

Byggeri udgift

Bevillingen til pavilloner ved 
Dyvekeskole flyttes af 
styringsmæssige årsager til 
projektet vedrørende 
Urbanplanen. Da nedtagning af 
pavillonerne sker i forbindelse 
med arbejdet i Urbanplanen, hvor 
Dyvekeskole ligger. (2135 
Urbanplanen B2016)

                561                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                   193 Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2023 P/L)

2024
(2023 P/L)

2025
(2023 P/L)

2026
(2023 P/L)

2027
(2023 P/L)

2028
(2023 P/L)

2029
(2023 P/L)

2030
(2023 P/L)

2031
(2023 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Omplacering af 
nedtagning af 
Dyvekeskolen, 
Pavilloner

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, 
anlæg

Byggeri udgift

Bevillingen til pavilloner ved 
Dyvekeskole flyttes af 
styringsmæssige årsager til 
projektet vedrørende 
Urbanplanen. Da nedtagning af 
pavillonerne sker i forbindelse 
med arbejdet i Urbanplanen, hvor 
Dyvekeskole ligger. (Nedtag 1897 
Dyvekeskolen, Pavilloner)

              -561                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                 -193 Nej

Forlængelse af 
pavilloner til 
midlertidige 
løsninger

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, 
anlæg

Byggeri udgift

I Budget 2021 blev der givet en 
samlet bevilling til 5 
pavillonprojektet,  da fordelingen 
mellem projekterne ikke var klar 
blev bevillingen placeret som 
pulje på et projekt. Der udmøntes 
den resterende bevilling til 
Ørestads Boulevard 200 og 202 
(Forlæng. af pav. Ørestads 
Boulevard 200)

                  68                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   Nej

Forlængelse af 
pavilloner til 
midlertidige 
løsninger

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, 
anlæg

Byggeri udgift

I Budget 2021 blev der givet en 
samlet bevilling til 5 
pavillonprojektet,  da fordelingen 
mellem projekterne ikke var klar 
blev bevillingen placeret som 
pulje på et projekt. Der udmøntes 
den resterende bevilling til 
Ørestads Boulevard 200 og 202 
(Forlæng. af pav. Ørestads 
Boulevard 202)

                105                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   Nej

Forlængelse af 
pavilloner til 
midlertidige 
løsninger

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, 
anlæg

Byggeri udgift

I Budget 2021 blev der givet en 
samlet bevilling til 5 
pavillonprojektet,  da fordelingen 
mellem projekterne ikke var klar 
blev bevillingen placeret som 
pulje på et projekt. Der udmøntes 
den resterende bevilling til 
Ørestads Boulevard 200 og 202 
(Forlængelse af pav. til 
midlertidig løs.)

              -173                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2023 P/L)

2024
(2023 P/L)

2025
(2023 P/L)

2026
(2023 P/L)

2027
(2023 P/L)

2028
(2023 P/L)

2029
(2023 P/L)

2030
(2023 P/L)

2031
(2023 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Forlængelse af 
pavilloner til 
midlertidige 
løsninger

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, 
anlæg

Byggeri udgift

I Budget 2021 blev der givet en 
samlet bevilling til 5 
pavillonprojektet,  da fordelingen 
mellem projekterne ikke var klar 
blev bevillingen placeret som 
pulje på et projekt. Der udmøntes 
bevilling til Julius Andersensvej 
2, Siljangade og Scandiagade 
(Børnehuset Scandiagade, 
forlæng., Pav.)

            4.661                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   Nej

Forlængelse af 
pavilloner til 
midlertidige 
løsninger

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, 
anlæg

Byggeri udgift

I Budget 2021 blev der givet en 
samlet bevilling til 5 
pavillonprojektet,  da fordelingen 
mellem projekterne ikke var klar 
blev bevillingen placeret som 
pulje på et projekt. Der udmøntes 
bevilling til Julius Andersensvej 
2, Siljangade og Scandiagade 
(Forlængelse af pav. til 
midlertidig løs.)

        -11.553                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   Nej

Forlængelse af 
pavilloner til 
midlertidige 
løsninger

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, 
anlæg

Byggeri udgift

I Budget 2021 blev der givet en 
samlet bevilling til 5 
pavillonprojektet,  da fordelingen 
mellem projekterne ikke var klar 
blev bevillingen placeret som 
pulje på et projekt. Der udmøntes 
bevilling til Julius Andersensvej 
2, Siljangade og Scandiagade 
(Julius Andersens Vej 2, forlæng., 
Pav.)

           3.500                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   Nej

Forlængelse af 
pavilloner til 
midlertidige 
løsninger

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, 
anlæg

Byggeri udgift

I Budget 2021 blev der givet en 
samlet bevilling til 5 
pavillonprojektet,  da fordelingen 
mellem projekterne ikke var klar 
blev bevillingen placeret som 
pulje på et projekt. Der udmøntes 
bevilling til Julius Andersensvej 
2, Siljangade og Scandiagade 
(Siljangade 5-7, forlæng.,DI, Pav.)

            3.391                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   Nej


